Jídelní lístek na týden od 23. 3. do 27. 3. 2020
Pondělí
v Polévka: Frankfurtská (1, 3, 4, 6, 7, 9)
v 1: Smažený vepřový řízek (200g/2ks), bramborová kaše, okurkový salát (1, 3, 7, 9)
v 2: Kuřecí prsa zapečená se šunkou a nivou, bramborová kaše (1, 7)
v 3: Debrecínský vepřový guláš, těstoviny (1, 3, 7, 9, 12)
v 4: Selská bašta s uzenou krkovicí a mor. vrabcem (200 g), houskový knedlík (5ks), zelí (1, 3, 6, 7, 9)
v 5: Těstovinový salát se smaženými kuřecími nugetkami, zelenina, dresink (1, 3, 7, 9)
v 6: Smažený hermelín, brambor, tatarka (1, 3, 6, 7, 9, 10)
v 7: Zeleninové rizeto se sýrem, zeleninový salát (200g)
v 8: není v nabídce
v 9: není v nabídce
v 10: není v nabídce
Úterý
v Polévka: Hrachová (1, 9, 12)
v 1: Smažený holandský řízek (2ks/280g), bramborová kaše, okurka (1, 3, 7, 9, 10)
v 2: Kuřecí medailonky VENEDIK(slanina, baby mrkvička, fazolky) ve smetanové omáčce, těstoviny (1, 3, 6, 7, 9)
v 3: Svíčková na smetaně (100 g), houskový knedlík (5ks) (1, 3, 7, 9, 10)
v 4: Grilovaná kuřecí čtvrtka(400g), šťouchaný brambor (9)
v 5: Vepřové(200g) nudličky CHILLI CON CARNE, náš velký bramborák (1, 3, 6, 7, 9)
v 6: Řecký zeleninový salát, kuřecí prsa, olivy, sýr,sušená rajčata, červená cibule, dresink (6, 7, 10)
v 7: Plněné papriky s kus-kusem a zapečené nivou, bramborová kaše (7)
v 8: není v nabídce
v 9: není v nabídce
v 10: není v nabídce
Středa
v Polévka: Tatranská fazulačka s uzeninou (1, 6, 9)
v 1: Katův šleh (vepřové maso 200g), náš velký bramborák (1, 3, 6, 7, 9)
v 2: Smažená kuřecí prsíčka v pikantním kukuřičném těstíčku, brambor, tatarka (1, 3, 7, 8, 9, 10)
v 3: Vepřová játra na slanině, rýže (1, 6, 9)
v 4: Přírodní sekané řízečky(280g/2ks) se sýrem, bramborová kaše (1, 3, 6, 7, 9, 12)
v 5: Zeleninový salát GYROS, kuř. nudličky, olivy, sýr, dresink (3, 4, 7, 9, 10)
v 6: Lívanečky(8ks) se skořicí a rozvarem z lesního ovoce, strouhaný tvaroh (1, 3, 7)
v 7: Pečená sekaná (250g), bramborový salát (400 g) (1, 3, 7, 9, 10)
v 8: není v nabídce
v 9: není v nabídce
v 10: není v nabídce
Čtvrtek
v Polévka: Hovězí vývar s játrovou rýží a nudlemi (1, 3, 4, 6, 7, 9)
v 1: Smažená mořská štika-file (200 g/2 ks), bramborová kaše, kompot (1, 3, 4, 7, 9)
v 2: Koprová omáčka, hovězí maso, vejce, houskový knedlík (5ks) (1, 3, 7)
v 3: Vepřové maso po čínsku CHOP-SUE, rýže (6, 9)
v 4: Kuřecí medailonky se šunkou a sýrem, bramborová kaše (1, 6, 7, 9)
v 5: Smažený sýr(120g) se šunkou, brambor, tatarka (1, 3, 6, 7, 9, 10)
v 6: Obložený ŠÉF SALÁT, zelenina, šunka, sýr, vejce, dresink (3, 7, 9, 10)
v 7: Bramborové noky s listovým špenátem, parmezánem a nivou (7)
v 8: není v nabídce
v 9: není v nabídce
v 10: není v nabídce
Pátek
v Polévka: Gulášová (1, 6, 9)
v 1: Variace smažených řízků (200g), bramborový salát (400 g) (1, 3, 7, 9, 10)
v 2: Vepřové špalíčky na česneku, bramborový knedlík 6ks , špenát (1, 3, 6, 7, 9)
v 3: Krůtí prsa pečená ve vlastní šťávě, bramborová kaše, šopský salát (1, 6, 7, 9)
v 4: Grilované kuř. stehno (600g), zelný pikantní salát, chléb
v 5: Kynuté jahodové knedlíky 3ks, strouhaný tvaroh (80 g), máslo, moučkový cukr (1, 3, 7)
v 6: Vepřové na houbách, rýže (1, 6, 9)
v 7: Těstovinový salát se smaženým hermelínem, zelenina, dresink, brusinky (1, 3, 7)
v 8: není v nabídce
v 9: není v nabídce
v 10: není v nabídce
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Jméno:………………………………… Adresa dodání:………………………………………………………
(v případě objednávky u řidiče nutno čitelně vyplnit, jinak neplatné)

